قانون رقم  67لسنة 2015
يف شأن الديوان الوطين حلقوق اإلنسان

 -بعد االطالع على الدستور،

 وعلى القانون رقم ( )33لسنة  1968ابملوافقة على انضمام دولة الكويت إىل االتفاقية الدولية بشأن القضاءعلى التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكاهلا،

 -وعلى املرسوم ابلقانون رقم ( )15لسنة  1979يف شأن اخلدمة املدنية والقوانني املعدلة له،

 -وعلى املرسوم رقم ( )104لسنة  1991ابملوافقة على انضمام دولة الكويت إىل اتفاقية حقوق الطفل،

 وعلى املرسوم رقم ( )24لسنة  1994ابملوافقة على انضمام دولة الكويت إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكالالتمييز ضد املرأة،

 وعلى القانون رقم ( )1لسنة  1996ابملوافقة على انضمام دولة الكويت إىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريهمن ضروب املعاملة أو العقوبة الال إنسانية أو املهينة،

 وعلى القانون رقم ( )11لسنة  1996ابملوافقة على انضمام دولة الكويت إىل العهد الدويل اخلاص ابحلقوقاالقتصادية واالجتماعية والثقافية،

 وعلى القانون رقم ( )12لسنة  1996ابملوافقة على انضمام دولة الكويت إىل العهد الدويل اخلاص ابحلقوقاملدنية والسياسية،

 وعلى املرسوم رقم ( )78لسنة  2004ابملوافقة على انضمام دولة الكويت إىل الربوتوكولني االختياريني التفاقيةحقوق الطفل ،بشأن اشرتاك الطفل يف املنازعات املسلحة ،وبيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلابحية،

 وعلى القانون رقم ( )5لسنة  2006ابملوافقة على انضمام دولة الكويت إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحةاجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكولني املقرتنني هبا ،بشأن منع وقمع ومعاقبة االجتار ابألشخاص وخاصة النساء

واألطفال ،ومكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو،

 وعلى القانون رقم ( )35لسنة  2013بشأن االنضمام إىل االتفاقية الدولية لذوي اإلعاقة، -وعلى القانون رقم ( )84لسنة  2013ابملوافقة على امليثاق العر ي حلقوق االنسان،

 وعلى قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  134/48بشأن املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحايةاالنسان (مبادئ ابريس)،

 وافق جملس األمة على القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرانه:مادة ()1

يف تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية – حيثما وردت يف هذا القانون – املعىن املبني قرين كل
منها ،ما مل يقتض السياق معىن آخر:

 -الديوان :الديوان الوطين حلقوق اإلنسان.

 -اجمللس :جملس إدارة الديوان الوطين حلقوق اإلنسان.

 -الرئيس :رئيس جملس إدارة الديوان الوطين حلقوق اإلنسان.

 -انئب الرئيس  :انئب رئيس جملس إدارة الديوان الوطين حلقوق اإلنسان .

 اللجان :اللجان الدائمة املشكلة من قبل جملس إدارة الديوان الوطين حلقوق اإلنسان. -األمانة العامة :األمانة العامة للديوان الوطين حلقوق اإلنسان.

 االتفاقيات :االتفاقيات الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان املصدق عليها من دولة الكويت. الالئحة :الالئحة الداخلية للديوان املتضمنة قواعد تنظيم أعماله ومهامه وشئون العاملني به.مادة ()2

ينشأ ديوان مستقل يسمى (الديوان الوطين حلقوق اإلنسان) يشرف عليه جملس الوزراء ويهدف إىل تعزيز ومحاية حقوق
االنسان والعمل على نشر وتعزيز احرتام احلرايت العامة واخلاصة يف ضوء قواعد الدستور وأحكام االتفاقيات الدولية

املصدق عليها من قبل دولة الكويت ،وذلك كله مبا ال يتعارض مع املادة الثانية من الدستور.

ويكون للديوان الشخصية االعتبارية ،ويتمتع ابالستقاللية يف ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته املنصوص عليها يف
هذا القانون.

مادة ()3

يتوىل أعمال ومهام الديوان وإدارة كافة شئونه ،جملس إدارة يشكل من أحد عشر عضوا من الشخصيات الوطنية

املشهود هلا ابلكفاءة واالهتمام مبسائل حقوق اإلنسان ،كما يضم ممثلني عن وزارات العدل والداخلية والشئون
االجتماعية والعمل واخلارجية وإدارة الفتوى والتشريع يشرتكون يف املداوالت بصفة استشارية وال حيق هلم التصويت،

ويكون الرئيس وانئب الرئيس أعضاء متفرغني وذلك مع مراعاة نص املادة ( )4من القانون.

وألعضا ء جملس الديوان احلصانة املقررة هلم ملمارستهم ألعماهلم وفقا ملا هو منصوص عليه يف االتفاقيات الدولية ذات
الصلة حبقوق االنسان.

مادة ()4

يصدر بتعيني أعضاء اجمللس ،مرسوم أمريي ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة بناء على ترشيح من جملس

الوزراء وموافقة جملس األمة على تسمية الرئيس وانئبه ،ويشرتط يف العضو:

 -1أن يكون كوييت اجلنسية.

 -2أن ال يقل عمره عن ثالثني سنة.

 -3أن يكون حممود السرية حسن السلوك.

 -4أن ال يكون قد صدر ضده حكم هنائي يف جناية أو جنحة خملة ابلشرف أو األمانة ،ما مل يكن قد رد إليه اعتباره.
 -5أن يكون حاصال على مؤهل جامعي على األقل.

مادة ()5

تنتهي أو تسقط العضوية – حبسب األحوال – يف اجمللس ،إذا حتقق أي من األسباب التالية:

 -1إذا فقد أي شرط من شروط العضوية املنصوص عليه يف البنود ( )4( ،)3( ،)1من املادة الرابعة من هذا القانون.

 -2إذا ختلف العضو عن حضور اجتماعات اجمللس ثالث مرات متتالية أو مخسة متفرقة على مدار العام دون عذر
مقبول رغم إنذاره كتابة بذلك يف كل مرة.

 -3قبول االستقالة.

 -4إذا استحال أداء العضو للمهام املكلف هبا.

 -5إذا تعمد العضو خمالفة هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له ،أو اختذ عمال يتعارض مع أهدافه.

ويصدر بسقوط العضوية مرسوم أمريي بناء على توصية اجمللس ،ويعني عضو بديل وذلك عن املدة املتبقية.
مادة ()6

يقوم اجمللس يف سبيل حتقيق أهداف الديوان ،ابالختصاصات التالية:
 -1إبداء الرأي والتوصيات واملقرتحات والتقارير إىل اجلهات املعنية بشأن املسائل املتعلقة بتعزيز ومحاية حقوق االنسان،
وما حيال إليه من جملس األمة وجملس الوزراء.

 -2إعداد الدراسات القانونية والواقعية ذات الصلة بتعزيز ومحاية حقوق االنسان – يف ضوء نصوص مواد الدستور

وأحكام مواثيق حقوق االنسان الدولية واالقليمية املصدق عليها – ومراجعة مدى اتساق مشروعات ومقرتحات القوانني
مع املبادئ األساسية حلقوق االنسان ،وإصدار التوصيات بشأن إعداد تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القائمة

أو تعديلها.

 -3للديوان حق تلقي الشكاوي ورصد حاالت انتهاكات حقوق االنسان ،ودراستها وتقصي احلقائق بشأهنا وإحالة ما

يرى اجمللس إحالته منها إىل اجلهات املعنية والتنسيق معها ومتابعتها ،وإرشاد مقدمي الشكوى إىل االجراءات القانونية
الواجبة االتباع حياهلا ومساعدهتم يف اختاذها أو تسويتها وحلها مع اجلهات املعنية.

 -4متابعة تطبيق مواد الدستور ذات الصلة ابحلرايت واالتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات العالقة حبقوق االنسان يف
الكويت ،والتقدم ابالقرتاحات الالزمة للجهات املعنية بشأن سالمة تطبيقها.

 -5إصدار تقارير سنوية عن تطور أوضاع حقوق االنسان يف دولة الكويت ،تعرض على جملس األمة وجملس الوزراء.

 -6التعاون مع األمم املتحدة واألجهزة التابعة هلا واملؤسسات الوطنية واالقليمية والدولية والتنسيق والتواصل مع
املؤسسات الوطنية واملنظمات غري احلكومية املعنية حبماية حقوق االنسان.

 -7املسامهة يف إعداد التقارير اليت تلتزم الدولة بتقدميها إىل هيئات وجلان األمم املتحدة واملنظمات االقليمية مبوجب
انضمامها لالتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات الصلة حبقوق االنسان ،والرد على ما يصدر من تقارير من املنظمات

غري احلكومية واجلهات األجنبية.

 -8إعداد الدراسات واآلليات التدريبية والتوعية يف إطار نشر الثقافة العامة مببادئ وقواعد احلقوق واحلرايت االنسانية،

ومناهضة التعذيب والتمييز العنصري ،واملسامهة يف إعداد الربامج املتعلقة بتدريس حقوق االنسان يف املدارس واجلامعات

واألوساط املهنية.

 -9متابعة مراكز املؤسسات االصالحية ومراكز التوقيف ودور الرعاية املختلفة ،من خالل زايرات ميدانية دورية أو
مفاجئة وإصدار تقارير عن أوضاعها.

 -10حبث ودراسة امكانية االنضمام إىل االتفاقيات واملواثيق الدولية ذات الصلة حبقوق االنسان اليت مل تصادق دولة
الكويت عليها ،ورفع التوصيات بشأهنا للجهات املعنية.

 -11املشاركة يف احملافل واالجتماعات املؤمترات والندوات والدورات الدولية ذات الصلة مبجال تعزيز ومحاية حقوق
االنسان.

 -12متابعة انتهاكات حقوق االنسان ملواطين دولة الكويت يف اخلارج ،ابلتنسيق مع وزارة اخلارجية.

 -13عقد املؤمترات والندوات – ذات الصلة مبجال تعزيز ومحاية حقوق االنسان – وتنظيم فعالياهتا داخل دولة
الكويت.

 -14إصدار النشرات واجملاالت واملطبوعات املتصلة أبهداف الديوان واختصاصاته.
 -15إعداد مشروع امليزانية واحلساب اخلتامي للديوان.

مادة ()7

تلتزم كافة اجلهات احلكومية مبختلف أنواعها وكذلك اجلهات غري احلكومية مبعاونة الديوان يف أداء مهامه واختصاصاته

وتيسري سبل حصوله على ما حيتاجه من البياانت أو املعلومات أو املستندات ذات الصلة مبجال عمله والرد على
مكاتبات الديوان ،ويف حال عدم الرد أو التقاعس تتخذ االجراءات القانونية الالزمة حبق املخالفني.

وللمجلس دعوة أي من ممثلي اجلهات احلكومية أو غري احلكومية حلضور اجتماعاته.
مادة ()8

جيتمع اجمللس اجتماعا عاداي بدعوة من الرئيس مرة على األقل كل شهر وكلما دعت احلاجة إىل ذلك ،وجتب دعوة
اجمللس إىل االنعقاد يف احلاالت االستثنائية إذا طلب ذلك مخسة من أعضائه ،ويكون االجتماع صحيحا حبضور ثلثي

األعضاء.

وتصدر قرارات اجمللس أبغلبية أصوات األعضاء احلاضرين ،وعند تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس.
مادة ()9

يشكل اجمللس جلاان دائمة ملمارسة اختصاصاته وتنفيذ سياساته ومتابعة تنفيذ قراراته ،وذلك على النحو التايل:

 -1جلنة احلقوق املدنية والسياسية.
 -2جلنة حقوق األسرة.

 -3جلنة مناهضة التعذيب والتمييز العنصري ومكافحة االجتار ابلبشر.
 -4جلنة الشكاوي والتظلمات.

وللمجلس إنشاء جلان أخرى بقرار يصدر أبغلبية ثلثي األعضاء.

ويتوىل رائسة كل جلنة أحد أعضاء اجمللس ،وللجنة أن تستعني مبن ترى االستعانة خبرباته – لدى حبثها أي من املوضوعات

املنوطة هبا – دون أن يكون له حق التصويت.

مادة ()10

الرئيس هو املمثل القانوين للديوان أمام القضاء ويف عالقاته مع الغري ،وخيتص مبا يلي:

 -1حتديد املوضوعات اليت تعرض على اجمللس.

 -2رائسة وإدارة جلسات اجمللس خالل انعقادها ،وطرح القرارات للتصويت عليها.

 -3دعوة أي جلنة ابلديوان لالنعقاد ،كما يتوىل رائسة جلسات اللجان اليت يدعو إىل اجتماعاهتا.

 -4ترشيح من ميثل الديوان يف احملافل واملنظمات الدولية واالقليمية املعنية حبماية وتعزيز حقوق االنسان ،ويقوم انئب
الرئيس مقام الرئيس يف حالة غيابه أو قيام مانع فيه .وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته لنائبه.
مادة ()11

يكون للديوان أمانة عامة يرأسها أمني عام يعني بقرار من اجمللس ،وخيتص بتنفيذ قرارات اجمللس واللجان والتنسيق فيما
بينها ،واإلشراف على شئون العاملني والشئون املالية واإلدارية وفقا لالئحة الداخلية ،ويعاونه يف ذلك عدد كاف من

اخلرباء واالختصاصيني واملوظفني املؤهلني ،وذلك للقيام ابألعمال الفنية املعاونة والتنسيقية وغريها من األعمال الالزمة

حلسن سري العمل ابللجان.

وحيضر األمني العام جلسات اجمللس دون أن يكون له حق التصويت.
مادة ()12

تكون للديوان ميزانية ملحقة مبيزانية الدولة العامة – تشمل إيراداته ومصروفاته – وتبدأ السنة املالية وتنتهي مع بداية
وانتهاء السنة املالية للدولة ،وتستثىن السنة املالية األوىل ،فتبدأ من اتريخ العمل هبذا القانون وتنتهي بنهاية السنة املالية

التالية.

مادة ()13

يصدر اجمللس – خالل ستة اشهر من اتريخ العمل هبذا القانون – الئحة داخلية لتنظيم العمل به ،تتضمن قواعد لتنظيم

مهام ومسئوليات أعضاء اجمللس وقواعد لتنظيم الشئون اإلدارية واملالية واللجان والعاملني فيه ،وذلك مع مراعاة أحكام

املادتني ( 5و  )38من املرسوم ابلقانون رقم ( )15لسنة  1979املشار إليه.
مادة ()14

على رئيس جملس الوزراء والوزراء – كل فيما خيصه – تنفيذ هذا القانون ،وينشر يف اجلريدة الرمسية.
أمري الكويت

صباح األمحد اجلابر الصباح
صدر بقصر السيف يف 28 :رمضان  1436هـ
املوافق 15 :يوليو 2015م

املذكرة اإليضاحية
للقانون رقم  67لسنة 2015
يف شأن الديوان الوطين حلقوق االنسان

انطالقاً من قواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية  ،فقد حرص املشرع الدستوري بدولة الكويت على محاية وتعزيز احلقوق

واحلرايت اإلنسانية  ،من واقع ما جادت به شريعتنا الغراء من مبادئ إنسانية  ،وكرسته األمم املتحدة يف ميثاقها األممي

 ،ورسخه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان .

وعلى هذا األساس  ،جاءت أحكام الدستور  ،متزينة بعباءة تتسق وتتناسب قياساهتا متاماً مع منحى اجملتمع الدويل
ومعايريه التعاهدية اليت قننها من أجل محاية وتعزيز حقوق وحرايت االنسان .

ولقد رمست املادة ( ) 29من الدستور يف إجياز  ،صورة للحرايت اإلنسانية واالجتماعية اليت جيب تسيدها كافة أرجاء

الدولة  ،حيث تقضي أبن الناس سواسية يف الكرامة اإلنسانية وهم متساوون لدى القانون يف احلقوق والواجبات العامة

ال متييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين  ،ولعل استخدام كلمة " الناس " يف صياغة نص املادة
 ،إمنــا مرجع ــه مبتغى حقوقي أراد من خالله املشرع الدستوري التأكيد  ،يف وضوح ال لبس فيه  ،على أن احلماية

الدستورية احلقوقية  ،ليست قاصرة على املواطنني فحسب  ،بل متتد أيضاً لتشمل يف مظلة محايتها مجيع الناس أايً ما

كانوا مواطنني أو مقيمني  ،معلنةً أن الكل يف اجملتمع الكوييت وأمام القانون سواء .

وسعياً من دولة الكويت لتفعيل أحكامها الدستورية  ،ورعاية الكرامة اإلنسانية فيها  ،وتعزيز اندماجها وتواصلها مع

اجملتمع الدويل ومنظماته وهيئاته املختلفة  ،فقد انضمـ ــت إىل جمموع ــة من االتفاقيات واملواثيق الدولية واإلقليمية ذات

الصلة حبمايــة وتعزيز حقوق وحرايت اإلنسان  ،واليت متثل يف جمملها ما جادت به قرحية اجملتمع الدول ــي واإلقليم ــي م ــن

قواع ــد تعاهديـ ــه حقوقيـ ــة وإنسانيـ ــة  ،فصادقــت مثاالً ال حصراً على االتفاقية الدولية بشأن القضاء على التفرقة
العنصرية بكافة صورها وأشكاهلا  ،واتفاقية حقوق الطفل  ،واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييــز ض ــد املـ ـرأة ،
واتفاقي ــة مناهضــة التعذيــب وغي ــره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو املهينة  ،والعهد الدولـي
اخلــاص ابحلقـوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة  ،والعهــد الدولــي اخلــاص ابحلقــوق املدنيــة والسياسيـة ،

والربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل  ،بشأن اشرتاك األطفال يف املنازعات املسلحة  ،وبيع األطفال واستغالهلم

يف البغاء ويف املواد اإلابحية  ،واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكولني املقرتنني هبا ،

بشأن منع وقمع ومعاقبة االجتار ابألشخاص وخاصة النساء واألطفال  ،ومكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر

واجلو واالتفاقية الدولية لذوي اإلع اقة  ،هذا ابإلضافة إىل التصديق على العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية ،
وعلى امليثاق العر ي حلقوق االنسان .

وضماانً حلقوق وحرايت اإلنسان داخل دولة الكويت  ،ولضرورة تنفيذ دولة الكويت ملا تعهدت به طوعياً يف سياق

املراجعة الدورية الدولية الشاملة ألوضاع حقوق اإلنسان داخل دولة الكويت أمام جملس حقوق اإلنس ــان الدويل ( مايو

–  ) 2010من التزام إبنشاء كيان حقوقي وطين مستقل وفقاً ملبادئ ابريس يدعم جهود محاية حقوق وحريــات اإلنسـان

ويعزز من آليات التعاون الوطين من أجل حتقيق متطلبات هذه احلماية  ،وفقاً للمعايري الدولية اليت أقرها اجملتمع الدويل
وتغيها من منطلق قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  ، 134/48الصادر بشأن املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات

الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان فيما تعرف دولياً مببادئ ابريس .

واقتضاء لضرورة وأمهية إنشاء كيان حقوقي وطين مستقل  ،ميكن من خالله توحيد وتنسيق ودمج كافة اجلهود الوطنية
ً
الراعية حلقوق اإلنسان وحرايته العامة  ،يف منظومة عمل متكاملة  ،تتوافق وتتسق مع التطور القانوين واالجتماعي

احلاصل على املستويني احمللي والدويل .

ورغبةً يف حتقيق هذه املساعي  ،وتقنني مبادئها  ،ووضعها موضع التطبيق الفعلي واحلقيقي  ،فقد جاء مشروع القانون
املعروض إلنشاء ( الديوان الوطين حلقوق اإلنسان ) وهو ما يتسم بوصف وطبيعة قانونية خاصة  ،ففي حني يعد الديوان

مبثابة جهة وطنية رمسية مستقلة حلقوق اإلنسان  ،إال أنه ليس جبهة إدارية أو حكومية وفقاً للمفهوم القانوين السائد ،

كما أنه ليس أيضاً من قبيل منظمات اجملتمع املدين  ،لذا ميكن القول أبن الوصف القانوين األمثل لديوان حقوق اإلنسان
 ،هو اعتباره جهازاً وطنياً دائما يعىن حبقوق وحرايت اإلنسان  ،تدعم وتكمل وتنسق نظم وجهود تعزيز ومحاية حقوق
اإلنسان على الصعيدين الوطين والدويل .

وقد تضمنت ديباجــة مشروع القانون  ،تعداداً للمرجعيات الدستورية والقانونية والدولية  ،اليت أتسست عليها أحكام

ونصوص القانون  ،حيث أشارت إىل الدستور ابعتباره مصدراً أساسياً ألحكامه وأعقبه عرض القوانني واملراسيم الوطنية
الصادرة بشأن التصديق واالنضمام إىل االتفاقيات والعهود والربوتوكوالت الدولية واألساسية املعنية حبقوق اإلنسان .

كما تناولت ديباجة مشروع القانون اإلشارة إىل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  ، 134/48الصادر ابعتماد

املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان فيما يعرف دولياً مببادئ ابريس .

وقد بينت املادة ( ) 1تعاريف املصطلحات املستخدمة يف سياق نصوصه  ،من خالل إيضاح املعىن املقصود قرين كل
منها  ،ومن ذلك ( مصطلح " الديوان "  ،ومصطلح " اجمللس "  ،ومصطلح " الرئيس "  ،ومصطلح " انئب الرئيس

" ومصطلح " اللجان "  ،ومصطلح " األمانــة " العامة "  ،ومصطلــح " االتفاقيــات "  ،ومصطلــح " الالئحة " ) .

وتضمنت املادة ( ) 2إنشاء الديوان وأن يشرف عليه جملس الوزراء وأنه يهدف إىل تعزيز ومحاية اإلنسان والعمل على

نشر وتعزيز احرتام احلرايت العامة واخلاصة يف ضوء قواعد الدستور وأحكام االتفاقيات الدولية املصدق عليها وطنياً،
وذلك كله مبا ال يتعارض مع املادة الثانية من الدستور .

كما تناولت الفقرة الثانية من ذات املادة  ،النص على منح الديوان الشخصية االعتبارية واالستقاللية يف ممارسته ملهامه

وأنشطته واختصاصاته املنصوص عليها .

وتناولت املادة ( ) 3بيان تعداد وتعددية أعضاء جملس اإلدارة  ،حبيث يتألف اجمللس من الشخصيات الوطنية املشهود
هلا ابلكفاءة واالهتمام مبسائل حقوق االنسان  ،كما يضم ممثلني عن وزارات ( العدل والداخلية والشئون االجتماعية

والعمل واخلارجية وإدارة الفتوى والتشريع ) يشرتكون يف املداوالت بصفة استشارية وال حيق هلم التصويت ويكون الرئيس
وانئب الرئيس أعضاء متفرغني مع مراعاة املادة (  ) 4من مشروع القانون.

ولعــل نص املادة املش ــار إليها جاء متوائماً مع نص الفقرة ( )1من اجلزء املعنون " التكوين وضماانت االستقالل
والتعددية " من املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية ( مبادئ ابريس )  ،واليت تنص على وجوب أن يكون تكوين
املؤسسة الوطنية وتعيني أعضائها  ،وفقاً إلجراءات تتيح توفري الضماانت الالزمة لكفالة التمثيل التعدي للقوى
االجتماعية املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان .

وينصرف مدلول الفقرة األخرية من املادة ( )3إىل متتع أعضاء جملس اإلدارة  ،يف ممارستهم ألعماهلم  ،ابحلصانة املقررة

ألعضاء الكياانت الوطنية املستقلة وفقاً لالتفاقيات الدولية ذات الصلة حبقوق االنسان .

وبذلك يتسق مضمون حكم املادة  ،مع نص الفقرة رقم ( )3من اجلزء املعنون "التكوين وضماانت االستقاللية والتعددية"

من املبادئ املتعلقة مبركــز املؤسسات الوطنية ( مبادئ ابريس )  ،واليت تنص على أن " من أجل كفالة استقرار والية

أعضاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان  ،الذي لن تكون املؤسسة مستقلة حقاً بغريه  ،ينبغي أن يكون تعيينهم بقرار

رمسي حيدد املدة املعينة لواليتهم  ،وتكون الوالية قابلة للتجديد شريطة كفالة التعددية يف عضوية املؤسسة " .

وحددت املادة ( )4من القانون  ،آلية تعيني أعضاء جملس اإلدارة  ،من خالل إصدار مرســوم بذلك يســري ملــدة أربــع
سنـوات قابلة للتجديد ملرة واحدة بناء على ترشيح من جملس الوزراء وموافقة جملس األمة على تسمية الرئيس وانئب ،

كما بينت املادة االشرتاطات الواجب توافرها فيمن يرشح أو يعني يف عضوية جملس إدارة الديوان الوطين حلقوق اإلنسان

.

وقد تساندت صياغة هذه املادة  ،إىل االشرتاطات والقواعد العامة املقررة واملطلوب توافرها فيمن يؤدون خدمة عامة ،

وذلك هبدف االستيثاق من حسن سري وسلوك وكفاءة وخربة املعينني يف عضوية جملس إدارة الديوان .

وتناولت املادة ( )5بيان األحوال اليت تنتهي أو تسقط فيها العضوية يف جملس إدارة الديوان  ،حيث تؤسس أسباب
سقوط العضوية يف اجمللس  ،على وقوع عارض أو طارئ اعرتى هذه العضوية  ،مبا من شأنه قطع مدهتا ومن مث سقوطها
 ،مبعىن أنه لوال حدوث هذا العارض ملا انتهت العضوية يف اجمللس إال ابنتهاء مدهتا األصلية .

وأتسيس ـاً عـلى ما سيجري اتباعه من قواعد بشأن تعيني أعضاء جملس إدارة الديوان  ،فإنه يتعني يف انتهاء أو سقوط
العضوية أن يصدر ابعتمادها هي أيضاً مرسوم  ،بعد التوصية بذلك من الديوان  ،على أن يعني عضواً بديالً خلفاً لسلفه
الذي سقطت عضويته عنه  ،وذلك عن املدة املتبقية .

كما تسقط العضوية إذا ختلف عضو جملس اإلدارة عن حضور اجتماعات الديوان لثالث اجتماعات متتالية  ،أو مخس

اجتماعات متفرقة على مدار العام  ،دون عذر مقبول  ،رغم إنذاره كتابةً بذلك .

وتضمنت املادة ( )6تعداداً وافياً لنحو أربعة عشر اختصاصاً من االختصاصات القانونية واملهام واألنشطة الواقعية ،

اليت يقرتح اضطالع الديوان هبا  ،حيث وضع يف االعتبار جمموعة من األطر احلقوقية واإلنسانية  ،أوهلا يتعلق اباللتزامات
الدولية الواردة يف اتفاقيات حقوق اإلنسان الرئيسية  ،واثنيها يشمل االختصاصات واملسئوليات الوارد النص عليها يف

منت الفقرة رقم ( ) 3من املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية ( مبادئ ابريس )  ،ومــن ث ــم ميكـن القول أبن
االختصاصات واملسئوليات اليت جرى تبنيها يف سياق حكم املادة ( )6إمنا اتسعت لتتضمن كافة املسئوليات

واالختصاصات اليت تتسق مع مبادئ ابريس  ،وامتدت لتشمل أيضاً العديد من املهام واالختصاصات األخرى اليت

تتوافق مع نصوص الدستور ولذلك تلىب إمجاالً متطلبات تنفيذ وتفعيل أحكام اتفاقيات حقوق االنسان الرئيسية اليت
صادقت دولة الكويت عليها  .كما أهنا جاءت متوائمة  ،بشكل كبري  ،مع ما ورد يف اجلزء املعنون " وسائل التشغيل "

مـن املبادئ املتعلق ــة مبرك ــز املؤسسـات الوطنية ( مبادئ ابريس )  ،واليت من بينها  :النظ ـ ــر حبرية يف مجي ـ ــع املسائل اليت
تدخل يف نطاق اختصاص الديوان  ،وخماطبة الرأي العام آبرائها وتوصياهتا  ،والتواصل والتعاون والتنسيق مع املنظمات

غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان .

ومــن منطلـق األمهية البالغة ألطر التعاون والتنسيق فيما بني خمتلف اجلهات الوطنية  ،أتى مضمون حكم املادة ()7

ليتناول النص على التزام كافة اجلهات احلكومية مبختلف أنواعها ولذلك اجلهات غري احلكومية مبعاونة الديوان من خالل

دعمه مبا حيتاجه من معلومات أو بياانت أو مستندات ذات صلة مبجال عمله والرد عل ــى مكاتب ــات الديوان  ،ويف حال

عدم الرد أو الت قاعس تتخذ اإلجراءات القانونية حبق املخالفني  ،حيث يعد الديوان يف طبيعته القانونية اخلاصة مبثابة
آلية تنسيقيه وبيئية مستقلة للجهود واملساعي الوطنية الرامية إىل محاية وتعزيز حقوق وحرايت اإلنسان.

ولقد جاء حكم املادة ( )7متسقاً مع ما ورد يف اجلزء املعنون " وسائل التشغيل " من املب ــادئ املتعلقة مبركز املؤسسـ ــات
الوطنية ( مبادئ ابريس )  ،واليت من بينها  :احلق يف احلصول على أية معلومات أو واثئق الزمة لتقييم احلاالت اليت

تدخل يف نطاق اختصاصها  ،واحلق يف إجراء مشاورات مع اهليئات األخرى املسئولة عن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

 ،واحلق يف إقامة عالقات مع املنظمات غري احلكومية املكرسة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان .

وتناولت املادة ( )8قواعد انعقاد جلسات جملس إدارة الديوان  ،حيث حتدد املادة آلية ودورية انعقاد اجتماعات جملس
اإلدارة  ،وذلك ابلنص على أن اجتماعاته سيجرى انعقادها بصفة عادية مرة على األقل كل شهر أو كلما دعت احلاجة
إىل ذلك  ،كما عاجلت املادة ذاهتا أحـوال االنعقاد االس ـ ــتثنائي الجتماعات جملـ ـ ــس اإلدارة  ،وذلك من خالل النص
على وجوب دعوة اجمللس إىل االنعقاد االستثنائي مىت طلب ذلك مخسة من أعضائه  ،كما تنظم املادة نفسها آلية

التصويت على قرارات اجمللس  ،وذلك من خالل التأكيد على أن قرارات جملس اإلدارة جيب يف إصدارها موافقة أغلبية
أصوات أعضاء اجمللس احلاضرين  ،وأنه يرجح اجلانب الذي منه الرئيس إذا ما تساوت األصوات املتقابلة.

ويواكب حكم املادة  /ما ورد يف اجلزء املعنون " وسائل التشغيل " من املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية ( مبادئ

ابريس )  ،وذلك فيما يتعلق أبنه ينبغي للمؤسسة الوطنية أن تعقد اجتماعاهتا بصفة منتظمة  ،وعند االقتضاء ،حبضور

مجيع أعضائها الذين يدعون إىل احلضور طبقاً لألصول املقررة .

وتقديراً ألمهية تقنيــن قــواعـد توزيع وتقاسم االختصاصات واملهام داخل جملس إدارة الديوان  ،ومن مث الوصول إىل
معدالت األداء الوظيفي املثلى  ،جاءت املادة ( )9لتتناول يف منت حكمها النص على تشكيل جلان دائمة يف جملس
اإلدارة  ،ويرأس كل منها أحد أعضاء جملس اإلدارة  ،تكون مهمتها ممارسة اختصاصاته وتنفيذ سياساته ومتابعة تنفيذ
قراراته  ،وقد روعي يف ذلك  ،التصنيفات الدولية لآلليات التعاهدية حلقوق اإلنسان  ،وذلك من خالل اللجان
التخصصية التالية  :جلنة احلقوق املدنية والسياسية  ،وجلنة حقوق األسرة  ،وجلنة مناهضة التعذيب والتمييز العنصري

ومكافحة اإلجتار ابلبشر  ،ابإلضافة إىل جلنة الشكاوي والتظلمات .

وحتقيقاً ملتطلبات املرونة التشريعية واقعياً  ،ذُيل نص املادة املشار إليها ،حبكم يتيح جمللس إدارة الديوان  ،وفقاً ملقتضيات

احلال  ،إنشاء أو تشكيل ما يلزم من جلان أخرى  ،حبيث ميكن للقانون مسايرة مستجدات وتطورات الواقع القانوين

والدويل يف جمال محاية احلقوق اإلنسانية واحلرايت العامة .

وبذلك يكون حكم املادة قد جاء متوائماً مع الفقرة (هـ) من اجلـزء املعنون "وسائل التشغيل" من املبادئ املتعلقة مبركز

املؤسـسات الوطنية (مبادئ ابريس)  ،واليت تنص على أنه ينبغي للمؤسسة الوطنية يف إطار عملها أن تنشئ أفرقة عاملة

من بني أعضائها حسب االقتضاء  ،وأن تنشئ فروعاً حملية أو إقليمية ملساعدهتا على االضطالع مبهامها .

وعددت املادة ( )10االختصاصات واملسئوليات العامة لرئيس جملس اإلدارة  ،مع ترك تفصيالهتا إىل الالئحة الداخلية
للديوان  ،حبيث يتوىل رئيس اجمللس القيام بتحديد املوضوعات اليت تعرض على اجمللس  ،ورائسة وإدارة جلسات اجمللس
خالل انعقادها  ،وطرح القرارات للتصويت عليها  ،ودعوة أية جلنة ابلديوان لالنعقاد  ،كم ــا يتوىل رائسة جلسات

اللجان اليت يدعو إىل اجتماعاهتا  ،واختيار من ميثل الديوان يف احملافل واملنظمات الدولية واإلقليمية املعنية حبماية وتعزيز
حقوق اإلنسان  ،ابإلضافة إىل حقه يف تفويض بعض اختصاصاته لنائبه  ،على أن يقوم انئب الرئيس يف حالة غيابه أو

قيام مانع فيه .

وال شك يف أن عملية إنشاء أي كيان وطين  ،تقتضي أن يصاحبها حتماً وجود جهاز إداري وتنفيذي متخصص  ،يعاون
هذا الكيان يف إجناز مهامه واختصاصاته  ،وهذا ينطبق بطبيعة احلال على الديوان الوطين حلقوق اإلنسان وكذلك جملس

إدارته  ،لذا خصصت املادة ( )11لتتناول بيان آلية تعيني األمني العام واخلرباء واالختصاصيني واملوظفني املؤهلني للقيام
ابألعمال الفنية املعاونة والتنسيقية وغريها من األعمال الالزمة حلسن سري العمل ابللجان .

وقررت املادة ( )12أن للديوان ميزانية ملحقة مبيزانية الدولة  ،تشتمل على إيراداته ومصروفاته  ،وأن السنة املالية
للديوان تبدأ وتنتهي مع بداية وانتهاء السنة املالية للدولة  ،مع استثناء السنة املالية األوىل حيث تبدأ من اتريخ العمل

هبذا القانون وتنتهي بنهاية السنة املالية التالية .

وقـ ــررت املادة ( )13أن جمللــس اإلدارة  ،خـالل ستة أشهر من اتريخ العمل ابلقانون  ،أن يصدر الئحة لتنظيم العمل
به تتضمن قواعد لتنظيم مهام ومسئوليات أعضاء اجمللس وقواعد تنظيم الشئون اإلدارية واملالية للديوان واللجان

والعاملني فيه  ،وذلك مع مراعاة أحكام املادتني (  5و  ) 38من املرسوم ابلقانون رقم

شأن اخلدمة املدنية .

:جهة االعالن
مجلس الوزراء
:الفئة
قوانين
:التاريخ الميالدي
األحد ,يوليو 2015 ,26
:التاريخ الهجري
شوال 12:00 1436/ص10/

(  ) 15لسنة  1979يف

:العدد
1246
:رقم الصفحة
0
1

